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Vážení spoluobčané, 

opět je tu doba, kdy kolem sebe slýcháme povzdechy, jak ten čas letí, že 
musíme ještě toto a jak nic nestíháme, nákupní centra se plní 

k prasknutí, nervozita všeobecně stoupá, vydatně podporovaná 
reklamními obrázky. A přesto nás Vánoce nakonec vždycky donutí 

k zastavení, zamyšlení.  Najednou si přejeme navzájem hodně dárků, 
štěstí a zdraví, najednou dokážeme otevřít svá srdce, jsme sdílnější, 

problémy nevidíme tak velké a nacházíme pochopení pro druhé. 
Možná proto, že zdvihneme hlavu a všimneme si hvězd, které svítí, lidí 

kolem nás, vzpomeneme si na to, že vánoční svátky máme spojené 
s vůní, chutí a detaily dětství. A právě ta dětská radost, těšení se, 

očekávání a srdce plné naděje jsou vánočním kouzlem, Vánocemi v nás. 
Děkuji Vám všem za společně strávené chvíle a do nového roku Vám 

přeji vše, co dává životu smysl, zdraví a srdce plné naděje. 
 

Váš Vladimír Vlček 

 

 

 



INFORMACE Z ÚŘADU 
Připomínáme všem spoluobčanům, že 

informace z úřadu městyse Zápy jsou 

poskytovány prostřednictvím SMS zpráv, 

které nahradily veřejný rozhlas.  

Přihlásit se k této službě může každý tím, že 

nahlásí telefonní číslo, na které budou zprávy 

zasílány. 

Přihlašovací údaje může zájemce sdělit 

písemně, telefonicky na čísle 326 903 186, 

602 200 128, e-mailem mestys@zapy.cz nebo 

na webových stránkách městyse Zápy 

www.zapy.cz, pomocí webového formuláře. 

V případě nutnosti informovat širokou 

veřejnost, je to nejrychlejší způsob, jak Vás 

všechny spoluobčany upozornit na nebezpečí, 

nebo informovat o různých akcích a aktivitách. 

 

! VE DNECH 27.12 – 29.12.2017 

BUDE ÚŘAD MĚSTYSE ZÁPY 

OTEVŘEN OD 9:00 HODIN! 

KULTURNÍ AKCE 

Adventní koncert  

      Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás 

zveme do kostela sv. Jakuba Staršího 

na adventní koncert dívčí vokální skupiny 

SUITUP, a to v neděli 17. prosince 2017 

od 16:00 hodin. 

Vánoční duchovní zastavení 
v kostele sv. Jakuba Staršího 

O Štědrém večeru ve 22:00 hodin se 

sejdeme v kostele sv. Jakuba Staršího 

společně oslavit vánoční svátky. Události 

staré více než dva tisíce let si připomeneme 

bohoslužbou s vánočními písněmi a 

koledami, čtením z Písma svatého a 

modlitbou. 

Mše svaté budou na Štědrý den v Brandýse 

v 16.00 hodin, v Toušeni ve 21.00 hodin a 

ve Svémyslicích ve 24.00 hodin. 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

Poslední veřejná schůze zastupitelstva 

městyse Zápy roku 2017 se bude konat ve 

čtvrtek 14. prosince 2017 od 19:00 hodin 

na úřadu městyse Zápy, Zápy 71. Program 

veřejného zasedání zastupitelstva uveden na 

www.zapy.cz/úřední deska. 

VOLBY 

Předseda senátu Parlamentu České 

republiky svým rozhodnutím 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 

275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta 

republiky a stanovil dny jejího konání na 

12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve 

dnech 26. a 27. ledna). 

INFORMACE Z ORDINACE  

Upozorňujeme pacienty, aby si 

nezapomněli včas zajistit léky před 

vánočními svátky. 

 

Ordinace v době Vánoc bude čerpat řádnou 

dovolenou. Zavřeno bude v pátek 22/12/17 

a středa až pátek 27-29/12/17. 

 

V případě akutní nemoci prosíme vyhledat 

lékařskou pomoc v Nemocnici Brandýs nad 

Labem nebo volat záchranku 155. 

 

Všem pacientům a občanům obce přeje 

ordinace PL Zápy požehnané svátky 

vánoční a do nového roku 2018 hlavně 

pevné zdraví, radosti a štěstí. 

MUDR. Holasová Lenka 

 

 

Kominické služby 

Ing. Aleš Fidler 

Revize, kontroly a čištění komínů 

Výstavby a vložkování komínů 

Adresa: Jiřice 18, 289 22 Lysá n/L 

Tel: +420 775 748 756, 728 448 756 

e-mail: alex.fidler@gmail.com 

mailto:mestys@zapy.cz
http://www.zapy.cz/
http://www.zapy.cz/úřední


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


